SI

Květen v pranostikách

Zvukový systém 7.1 kanálů

/10./ Déšť o letnicích - slunce na Boží tělo.
/12./ Na Pankráce, na Urbana suchý den – urodí se
víno, hustý bude len.
/15./ Čas ledových mužů a svaté Žofie
bez deště nemine.
/25./ Jaký den 25. máje, jakožto na den Urbana
povětří jest, takový podzimek následovati má.

Program kina Šebetov
Pátek 10. května – CENA ZA ŠTĚSTÍ

/26./ Má-li Filip hromy v průvodu, značí to brzký déšť
a úrodu.

Nové české hvězdně obsazené drama

Příběhy lidí, kteří hledají cestu ke štěstí.
Obyčejné lidské štěstí může mít mnoho podob. Někdy jasných, někdy nečekaných. Kde ho hledat a co mu obětovat? Film režisérky Olgy
Dabrowské Cena za štěstí ukazuje příběhy lidí, kteří cestu ke svému štěstí někde ztratili a pokoušejí se jí znovu najít. Vztah, láska, moc, útěk
a vlastní děti, které mohou přinášet naději a radost, ale mnohem častěji nakonec pykají za naše chyby.
Film Cena za štěstí odvíjí samostatné osudy několika hrdinů, aby se jejich cesty začaly postupně křížit a mohly nakonec složit dohromady
jeden velký příběh života. Propletenec rodičů, které můžete potkat každý den, jejich dětí a partnerů. Své štěstí najdou často nečekaně, ale to
je přeci jedno! Milenecký a životní pár (Vanda Hybnerová a Ivana Chýlková) vychovává dvě děti, když do jejich harmonického soužití
vstoupí muž z minulosti (Tomáš Hanák). Násilnický psychopat (Jaroslav Plesl) se domáhá dcery z rozvedeného manželství, zatímco jeho
bývalá žena (Klára Pollertová-Trojanová) s dětmi trpí jeho terorem. Dva teenageři od svých rodin prostě a jednoduše utečou. Oddaný muž
(Pavel Řezníček) nemá sílu, aby ochránil svou lásku.
Širokoúhlý film, české znění, do 12 let nevhodný, 95 minut, www.bontonfilm.cz.

Pátek 17. května – FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: GRINDELWALDOVY ZLOČINY

Rodinný film

Kdo změní budoucnost?
Na konci prvního filmu KOKUSA (Kouzelnícký kongres USA) zajme s pomocí Mloka Scamandera (Eddie Redmayne) mocného
černokněžníka Gellerta Grindelwalda (Johnny Depp). Grindelwald ale splnil svou hrozbu, že uteče z vazby, a začal shromažďovat své
stoupence, z nichž většina vůbec nic netušila o jeho skutečných cílech: připravit vládu čistokrevných čarodějů nad všemi nemagickými
bytostmi. Ve snaze zmařit Grindelwaldovy plány, Albus Brumbál (Jude Law) získá svého bývalého studenta Mloka Scamandera, který
souhlasí s tím, že pomůže, aniž by si uvědomoval, jakému nebezpečí se tím vystavuje. Bitevní linie jsou vytyčeny a ve stále více
znesvářeném světě čarodějů je podrobena zkoušce láska a loajalita, dokonce i mezi nejvěrnějšími přáteli a rodinou.
Širokoúhlý film, české znění, do 12 let nevhodný, 134 minut, www.vertical-ent.cz.

Pátek 24. května – BUMBLEBEE

Dobrodružný film

Charlie je obyčejná osmnáctiletá holka, která právě k narozeninám dostala své první auto. Jenže ten žlutý „Brouk“ není obyčejná
ojetina, ale Bumblebee, který se v téhle podobě ukrývá nejen před lidmi, ale i ostatními Transformers.
Charlie Watsonová (Hailee Steinfeld) slaví osmnáctiny, ale moc důvodů k radosti nemá. Na čele jí vyrazil čerstvý megabeďar a naděje, že od
rodiny dostane vysněné auto, se rozplyne ve chvíli, když rozbalí mimořádně trapné dárky. Až majitel bazaru a vrakoviště, u kterého
brigádničí, se nad ní smiluje a daruje jí žlutý Volkswagen Brouk, jenž ovšem spadá spíš do kategorie dar nedar. Jen ten největší optimista by
totiž vsadil na to, že tahle kraksna bude ještě někdy provozuschopná. Charlie ho dokáže rozchodit aspoň natolik, že s ním doskáče domů do
garáže, kde se ho pokusí opravit. Když se ale poprvé zespodu podívá na podvozek, zírají na ni dvě veliké modré oči a Charlie okamžitě
dojde, že tohle nebude obyčejné auto. S Autobotem Bumblebeem se dívka spřátelí pozoruhodně rychle, navzdory tomu, že ten s ní kvůli
poškození nemůže komunikovat jinak než prostřednictvím útržků písniček z autorádia. Vzhledem k tomu, že Bumblebeeho poměrně
intenzivně hledají nepřátelsky naladění Deceptikoni z jeho rodné planety a podobně nebezpečný vládní agent Burns (John Cena), nebudou
mít Charlie a Bumblebee na bližší seznamování čas a prostor. Na útěku před nepřáteli však zjistí, že navzdory všem předpokladům můžou
být v tomhle nesourodém tandemu neporazitelní.
Širokoúhlý film, české znění, volně přístupný, 113 minut, www.cinemart.cz.

Pátek 7. června – RAUBÍŘ RALF A INTERNET

Animovaná dobrodružná komedie

Walt Disney Animation Studios uvádí akcí nabité dobrodružství Raubíř Ralf a internet. Známý videoherní záporák Ralf a jeho malá rošťácká
kamarádka Vanilopka von Šmak musí podniknout riskantní cestu po světové počítačové síti a najít náhradní část do Vanilopčiny videohry
s názvem Cukrkáry. Cestou se Ralf s Vanilopkou setkávají s občany internetu, mezi které patří například podnikatelka zvaná Joo
(v původním znění Taraji P. Henson), která je hlavním algoritmem a duší trendové stránky BuzzzTube a Shank, drsná závodnice z ještě
drsnější závodní hry zvané Masakr.
Širokoúhlý film, české znění, volně přístupný, 113 minut, www.falcon.cz.

ZAČÁTKY PŘEDSTAVENÍ V 19:30 HODIN, VSTUPNÉ 40 KČ.
Program kina Šebetov včetně ukázek filmů najdete na: http://www.sebetov.cz.
„Šebetovský zpravodaj“ – periodický tisk územně-správního celku obce Šebetov. Měsíčník vydává při Obecním úřadě v Šebetově
a příspěvky přijímá Zdeněk Čížek. E-mail: sebetov@sebetov.cz. Tisk OÚ Šebetov. Náklad 500 kusů. Neprodejné, zdarma.
MK ČR E 21776. OÚ Šebetov – telefonní kontakt: tel./fax. 516 465 429, VOIP 530 336 530.

/31./ Len vysetý posledního května se dobře zvede,
protože Petruška ráda přede.

60. ročník

KVĚTEN 2019

a

Výluka elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční
soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních
prací – bude přerušena dodávka elektrické energie v obci
Šebetov ve čtvrtek 9. května 2019 od 7 do 15 hodin.
Výluka dodávky el. energie se týká celé obce, dle
informací firmy E.ON je ale předpoklad, že část Kopec
nebude vypnuta.
V souvislosti s přerušením dodávky el. energie budou
v tento den uzavřeny prodejny MEGI a JEDNOTA.
Vedoucí České pošty oznamuje, že ve čtvrtek 9. května
v době výluky el. energie bude otevřeno jen pro výdej
zásilek.

Volební informace
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU PRO OBEC ŠEBETOV

Starosta obce Šebetov podle ustanovení § 32 odst. 2
zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského
parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
oznamuje:
1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční
v pátek 24. května 2019 od 14.00 do 22.00 hodin
a v sobotu 25. května 2019 od 08.00 do 14.00 hodin.
2. Volby proběhnou v obci Šebetov v následujícím okrsku:
Volební okrsek č. 1
volební místnost v zasedací místnosti Obecního úřadu
Šebetov, č.p. 108.
3. Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné.
4. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou
totožnost a státní občanství České republiky platným
občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem České republiky nebo cestovním
průkazem. Volič, který je občanem jiného členského státu,
prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost
a státní občanství jiného členského státu. Neprokáže-li
volič svou totožnost a státní občanství České republiky
nebo jiného státu, nebude mu hlasování umožněno.
5. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do
prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu
okrsková volební komise hlasování neumožní. V prostoru
určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo
přítomen zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební
komise. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací

lístek pro tělesnou vadu nebo nemůže číst a psát, může být
v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků
přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební
komise a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do
úřední obálky.
6. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních
důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební
komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost,
a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který
byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě
okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy
s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou
a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové tak,
aby byla zachována tajnost hlasování.
7. Požadavky na použití přenosné volební schránky
mohou voliči oznámit telefonicky na číslo telefonu OÚ
Šebetov 516 465 429 nebo v den voleb přímo volební
komisi na čísle telefonu 530 336 530.

Ze schůze ZO
Zasedání ZO č. 4/2019 ze dne 24. dubna 2019
Vzhledem ke značné obsáhlosti zápisu ze zasedání
a nedostatku tiskového prostoru Zpravodaje otiskujeme
pouze hlavní přijatá a schválená usnesení bez osobních a
citlivých údajů. Celé znění zápisu je uveřejněno na webu
obce.
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje prodloužení
nájemních smluv u všech nájemníků bytového domu č.p.
246 a u bytu v č.p. 108 na další dva roky s platností od
1. května 2019.
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje poskytnutí
návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce Šebetov, a to
pro DSO Technické služby Malá Haná, IČO 06609627 ve
výši 98.393,32 Kč. ZO současně bere na vědomí uzavření
Dohody o úhradě podílu na akci “Systém odděleného
sběru materiálově využitelných odpadů“.
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje pronájem
pozemků – p.č. 3478 o výměře 2068 m2 a část parcely
č. 3482 o výměře 1000 m2 /vše k.ú. Šebetov/ na dobu 10
let za úhradu 1 Kč za m2/rok.
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje pronájem
nebytových prostor v přízemí domu Obecního úřadu,
prostor bývalého skladu ve středu průčelí budovy
o výměře 15 m2, dům č.p. 108, k.ú. Šebetov, za obvyklou
cenu 210 Kč/m2/rok s platností od 1. června 2019 pro

Šebetovský zpravodaj

Studio PULLI s.r.o., Šebetov 108. Obec Šebetov uhradí na
své náklady nejnutnější opravu podlahové plochy
místnosti, ostatní opravy a úpravy si hradí nájemce.
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje Inventarizační
zprávu za rok 2018 včetně návrhu na vyřazení majetku.
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje Rozpočtové
opatření č. 4/2019.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 20:30
hodin a poděkoval všem za účast.

Obecní cyklovýlet
Na již tradiční jarní akci se
vydáváme o víkendu 11. – 12. května.
Vzhledem k „přetlaku“ soutěží a akcí
a také kvůli totální obsazenosti
kempu musel být zvolen tento
dřívější termín.
Trička a cestovní balíčky budeme
vydávat v pátek 10. května po poledni v zasedací místnosti
OÚ. Nákladní auto na odložení zavazadel bude na hlavní
křižovatce v Šebetově čekat v sobotu 11. května od 7:30 do
8 hodin. Odjezd vlaku je v 9:26 hodin ze Skalice nad
Svitavou či v 9:37 hodin z Letovic. Jízdní kola se budou
nakládat do nákladního auta pouze ve stanici Letovice.
Návrat z akce je v neděli v cca 14:30 hodin na nádraží ve
Skalici nad Svitavou. Podrobnosti jsou na webu obce.

Zubní pohotovosti
Zubní pohotovost je dle rozpisu zajištěna
o sobotách, nedělích a ve svátky od 8 do 13 hodin.
08.5. MUDr. Semrádová, Sloup, Zemspol 221,
telefon 516 435 203
11.5. MUDr. Sládek, Velké Opatovice, nám. Míru 492,
telefon 516 477 319
12.5. MUDr. Staňková V., Jedovnice, zdravotní středisko,
telefon 516 442 726
18.5. MUDr. Stojanov, Blansko, B. Němcové 1222/15
telefon 605 184 479
19.5. MUDr. Ševčíková B., Blansko, Svitavská 1A,
telefon 516 416 386
25.5. MUDr. Ševčíková R., Poliklinika Blansko, Sadová 33,
telefon 516 488 454
26.5. MDDr. Šméralová K., Boskovice, Lidická 8,
telefon 731 074 479
01.6. MUDr. Štrajtová, Černá Hora, zdravotní středisko,
telefon 608 220 806
02.6. MUDr. Žilka, Benešov 19, telefon 516 467 313
08.6. MUDr. Švendová, Křtiny, zdravotní středisko,
telefon 516 439 404
09.6. MUDr. Tomášková, Blansko, Pražská 1b,
telefon 734 177 800
Mimo výše uvedenou dobu je služba zajištěna v Brně.
Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, tel. 545 538 111.
Službu zajišťuje ve všední dny od 18 hodin do 24 hodin.
O sobotách, nedělích a svátcích od 8 do 20 hodin.
Informace k ostatním pohotovostním službám je možné
zjistit na telefonu Nemocnice Boskovice, telefonní číslo
516 491 111.

Sdělení k životním výročím
Písemné gratulace dostávají oslavenci do schránky od
50-ti do 65-ti let vždy po 5-ti letech. Osobní gratulace od

70-ti let, také po 5-ti letech, jsou vždy v den oslavencových
narozenin, pokud není domluveno jinak.
Ivanka Hachlerová, předsedkyně Výboru pro sociální,
občanské a školské záležitosti

Mimořádný sběr bio odpadu
Vzhledem k opožděnému dodání hnědých 1100
litrových kontejnerů na bioodpad na sběrná hnízda v obci
/čekáme je opravdu již každým dnem/ Vám nabízíme
možnost odložit tento separovaný odpad do zvlášť
vyhrazeného druhého velkého kontejneru ve sběrně odpadů
ve dnech provozu sběrny v sobotu 11. a 25. května 2019.

květen 2019

z důvodu bezpečnosti i snazšího ukotvení byla na místo
zabetonovaná ocelová roura.
Samotnému stavění předcházelo zdobení slavnostního
věnce pestrobarevnými mašlemi, na které se podíleli jak
děti, tak dospělí. Věnec stejně jako minulý rok, připravili
šebetovští skauti. I přesto, že asistovali i přihlížející siláci,
dalo nám všem vztyčení máje pořádně zabrat.
Naštěstí po pár minutách byla májka na místě a velkou
odměnou nám byl potlesk všech přihlížejících zaplněného
"nádvoří" před hasičkou.

Ukliďme svět, ukliďme Česko 2019
V sobotu 6. dubna se skauti, hasiči, klienti Sociálních
služeb Šebetov i dobrovolníci z řad šebetovské veřejnosti
zapojili do celostátní úklidové akce Ukliďme svět, ukliďme
Česko. Ta se v celorepublikovém měřítku koná od roku
2014 a letos se do ní zapojilo 134 854 dobrovolníků na
3 295 úklidových místech.
Letos se úklidu již potřetí zúčastnili také občané
Šebetova. Navzdory mírně nepříznivému počasí se sešlo
celkem 32 dobrovolníků, kteří rozdělení na několik skupin
sbírali odpadky v celé obci i mimo její katastr, v okolí
příjezdových silnic. Nasbíralo se úctyhodných dvanáct
velkých pytlů odpadu. Současně také hasiči ze SDH
Šebetov prováděli sběr železného šrotu v celé obci. Po akci
se pak účastníci sešli ke společnému obědu v hasičské
zbrojnici, který zajistili hasiči spolu se členy TJ Sokol.

Plánované akce v obci
Oblíbené cvičení pro ženy v tělocvičně Základní školy
Šebetov se koná každé úterý od 17 do 18 hodin. Toto
cvičení bude ukončeno v úterý 28. května. Sejdeme se
opět po prázdninách v úterý 3. září 2019.
Cvičení pro maminky s dětmi v tělocvičně ZŠ
Šebetov probíhá každý čtvrtek od 8:30 hodin.

Brigáda na koupališti
Ve středu 8. května bychom chtěli využít příznivého
počasí a v tělese požární nádrže na koupališti provést nátěry
bočních stěn barvou. Práce chceme začít od 9 hodin ráno.
Obracíme se na naši mládež a občany s prosbou o pomoc.
Každým rokem vše zvládneme jen díky pomocníkům za
pouhé dopoledne. Hned po nátěru bych chtěl doinstalovat
opravená svítidla a večer nádrž zavřít a napouštět.

Česká pošta – pobočka Šebetov
Pondělí
07:30 – 12:30 hodin
Úterý
10:30 – 13:30 14:00 – 17:00
Středa
07:30 – 12:30
Čtvrtek
11:00 – 16:00
Pátek
11:00 – 16:00

Všem patří velké díky za přípravu a zajištění průběhu
celého odpoledne, ať už jde o přípravu občerstvení, májky
či věnce. A také děkujeme občanům, kteří nás podpořili
svou účastí. Letos poprvé proběhne 1. června v 17 hodin po
soutěži mladých hasičů i slavnostní kacení máje
s překvapivě hodnotnou tombolou.
Za organizátory Daniel Lizna

Pálení čarodějnic
Letošní pozdní večer 30. dubna byl
ve znamení nečekaných tří krátkých
přeháněk, které dětem při soutěžích ani
tak moc nevadily, zato ale promáčely
zápalné šňůry na pyrotechnice vatry,
kdy místo načasované ohnivé podívané
se muselo něco doodpálit i ručně. Nezbývá než doufat,
že se děti dobře bavily a že příští rok bude lepší počasí.

Nabídka služeb
Sběrna odpadů je otevřena každou sobotu v lichém týdnu,
tedy 11. května, 25. května a 8. června 2019 od 14 do 15
hodin.

Akce se velmi podařila a děkujeme všem
dobrovolníkům, kteří ve svém volném čase přišli přiložit
ruku k dílu, jakož i hasičům a sokolům za technické
zajištěné celé akce. Velice nás těší, že počet účastníků akce
každý rok roste a těšíme se na viděnou při dalším velkém
úklidu v příštím roce.
Za skautský oddíl Akéla Šebetov Klára Helánová

Stavění máje 2019
Ve středu 1. května jsme opět po roce před
hasičskou zbrojnicí, slavnostně vztyčili skoro 17 metrů
vysokou májku. Je téměř o 5metrů vyšší než loni a proto

Odvoz popelnic
Každé pondělí v sudém týdnu, tedy 13. května, 27. května
a 10. června 2019. Reklamace odvozu: tel. 723 711 720.
Termíny odvozu separovaného odpadu: plasty každé úterý,
papír každé pondělí v sudém týdnu, sklo v kontejnerech
30. května 2019. Svozy jednotlivých komodit odpadu
a provozní dny sběrny najdete také na webu obce v pravém
sloupci dole v modulu Svoz odpadu.
Knihovna je otevřena každé pracovní pondělí od 14 do 17
hodin.
Pojízdná prodejna masa a uzenin Plumlov nabízí svoje
zboží každé úterý se zastávkami v 11:45 hodin pod
koupalištěm a ve 12:00 hodin u nákupního střediska.
Telefony na ohlášení poruch: TOPNET internet – telefon
736 484 631, o víkendech volejte na číslo 731 413 488.
Internet od společnosti UNET – telefon 604 758 166.

Sbor dobrovolných hasičů Šebetov připravuje na
sobotu 1. června soutěž hasičské mládeže a dorostu. Na
návsi a v zámeckém parku se od 13 hodin bude soutěžit
v požárním útoku a štafetě CTIF, dorostenci budou soutěžit
ve dvojboji a testech. Přijďte podpořit naše mladé hasiče!

Fotogalerie

1. Eugen Sedlák, malíř. (1970)

2. Eugen Sedlák, malíř. (1982)

3. Zátiší s jablky, Josef Hrazdira. (1949)

Cílem není malovat život, ale dát život malbě.
Pierre Bonnard, francouzský malíř
Nemalovali ani pro slávu, ani pro peníze. K malířskému stojanu je přitahovala v první řadě obyčejná lidská radost z tvůrčí práce a pak také
touha zachytit pomíjivost zdejšího světa. Zpod jejich štětců se rodily mísy plné ovoce, vázy s kyticemi šeříků, karafiátů či lučního kvítí. Ovšem nebyla
to pouze zátiší, která zdejší amatérští malíři - a právě o nich dnes bude řeč - na svých plátnech zobrazovali. Všichni tři se věnovali především
krajinomalbě, přičemž jejich nejvděčnějším námětem se stal rodný Šebetov a jeho nejbližší okolí. Zdejší zámek, kaple sv. Anny či nejrůznější zákoutí
obce společně s přírodou zachycuje nejeden z obrazů, které vytvořili.
Ať již to byl Eugen Sedlák, Josef Hrazdira či Alois Jakubec, jeden každý věnoval svým obrazům kus vlastního srdce. To mějme na paměti
především, když si dnes, po čtyřiceti i více letech prohlížíme jejich dílo.

4. Kaple sv. Anny, Eugen Sedlák.

5. Josef Hrazdira, malíř. (Asi kolem r. 1910.)

6. Alois Jakubec, malíř. (Kolem r. 1945.)

7. Alois Jakubec líčí A. Dobešovou.
(Hra Vojnarka, 1959.)

8. Alois Jakubec se synem Aloisem a rest.
sochou sv. Otýlie. (Kolem r. 1970.)

9. Olga a Ludvík Jakubcovi ve hře Svatba
v Malinovce. (1957).

Eugen Sedlák, první z amatérských malířů, o kterém si dnes povíme, se narodil 15. listopadu 1930 na čp. 111. Po bratru Zdeňkovi a sestře
Vladimíře byl nejmladším ze tří dětí obchodníka se smíšeným zbožím Františka Sedláka a jeho manželky Vladimíry roz. Říhové. (O Františku Sedlákovi
a vilce p. 111 podrobněji viz Zpravodaj IV/2011).
Dětství prožil Eugen Sedlák v rodném v Šebetově, kde také vychodil obecnou školu. Po
ukončení měšťanky v Knínicích odešel do Prahy, aby se zde vyučil cukrářem. V následujících letech
se v Praze usadil natrvalo, pracoval jako cukrář v hotelovém provozu a na sklonku 50. let se oženil
s Kristinou Kudrnovou z Chocně. V manželství se narodili syn Václav a dcery Eugenie a Magdalena.
Malířské geny dostal Eugen Sedlák do vínku po svých rodičích, kteří oba velmi hezky
malovali. S kreslením začínal už v dětství a pokračoval i během dospělosti, naplno ovšem mohl tuto
svoji zálibu rozvinout až počátkem 70. let, kdy odešel do invalidního důchodu. V tuto chvíli měl již
daleko více času a tak téměř každý den trávil na Karlově mostě, aby zde - skloněný nad plátnem zachytil téma jemu nejzamilovanější, totiž Hradčany s katedrálou sv. Víta, blízkou Kampu,
Malostranskou mosteckou věž či řeku Vltavu. Se svými obrazy měl Eugen Sedlák úspěch především
u turistů, kteří si toužili odvézt z Prahy něco autentického. Čerstvě dokončený akvarel či olejomalba
Pražského hradu tak pro ně byly tou nejlepší volbou.
Po r. 1975 se Eugen Sedlák vrátil zpět do rodného Šebetova, který jej záhy nato inspiroval
k řadě nových obrazů. Mezi oblíbené náměty Eugena Sedláka patřila především kaple sv. Anny, dále
zámek s přilehlým parkem či okolí vilky čp. 111, kde bydlel. S malířskou paletou pod paží vyrážel
také často do okolních luk a polí. Z takových řekněme pracovních výletů pak vznikaly pohledy na
Šebetov, na blízké lesy a vůbec na celou Malou Hanou. Vedle krajinomalby se Eugen Sedlák v menší
míře věnoval rovněž malbě zátiší, která aranžoval z lučního kvítí nasbíraného během svých toulek okolní přírodou.
Eugena Sedláka je třeba zařadit mezi samouky. Neabsolvoval žádný malířský kurz a rovněž není známo, že by snad navštěvoval hodiny
u některého z akademických malířů.
Během svého života se Eugen Sedlák zajímal o různé techniky malování. Pro svoji práci používal akvarelové barvy, olejové barvy a tempery.
Převážně maloval na plátno. Jak vzpomíná jeho dcera paní Magdalena Sedláková, osobně se znal s akadem. malířem Františkem Řehořkem z Kořence,
kterého také jednou společně navštívili.
Eugen Sedlák zemřel předčasně v šestapadesáti letech v únoru 1986.

Druhému malíři, o němž dnes bude řeč, vložily sudičky do kolébky lásku nejen ke kreslení, ale i k hudbě. Obojí dokázal ve svém životě plně
využít…
Josef Hrazdira přišel na svět v r. 1877 v obci Milasín nedaleko Bystřice nad Pernštejnem. Byl prvorozeným synem Josefa Hrazdiry, mlynáře na
nedalekém mirošovském mlýně - jinak rodáka ze Šebetova - a jeho manželky Marie roz. Sládkové z Milasína. Manželům se později narodili ještě
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synové Richard, Raimund a Michal, který však zemřel v útlém věku. (O rodu Hrazdirů v Šebetově viz podrobně Zpravodaj XII/2014).
Kolem r. 1880 se Hrazdirovi přestěhovali do Šebetova. Zpočátku krátce bydleli v podnájmu na čp. 19, později na čp. 41, kde si mlynář Josef
Hrazdira otevřel krupařství, což byl obchod s moukou, kroupami a prosem. Posléze zde zřejmě začal prodávat i další potraviny. Krátce před r. 1890
přenechal obchod svému synovci Eduardu Hrazdirovi a s celou rodinou se odstěhoval do Židenic, kde se pustil do podnikání - stavěl domy a prodával
je zájemcům.
O mládí Josefa Hrazdiry se dochovalo jen několik útržkovitých zpráv díky jeho blízkému příbuznému Ladislavu Hrazdirovi, synu obchodníka
Eduarda Hrazdiry ze Šebetova čp. 6. Ten ve svých vzpomínkách uvádí, že Josef Hrazdira pracoval (rozuměno někdy po r. 1900) jako účetní u firmy
Manesmann (výroba nářadí) blízko brněnského hlavního nádraží. Bydlel v Židenicích, kde v domě po rodičích žil i jeho bratr Raimund, který byl
zaměstnán u ředitelství státních drah Brno.
„Všichni tři byli muzikanti,“ vzpomíná Ladislav Hrazdira na Josefa, Raimunda a Richarda Hrazdirovi. „Josef a Raimund najisto… Brzy po první
světové válce byl v Boskovicích koncert, hrálo orchestrální sdružení z Brna a v něm i Josef a Richard. - Josef i Raimund (o Richardovi nevím)usilovali
i o výtvarný projev. Získali tuším jisté znalosti v soukromém školení.
Nejstarší Josef zatoužil strávit svá poslední léta v Šebetově. Prodal svůj dům v Židenicích - stál nedaleko otcovského - a postavil si dům na poli
u Černé brány, koupeném od našich. To bylo ve 30. letech, v první polovině. Těšil jsem se na tehdejší styky s ním, měl jisté širší kulturní zájmy, než bylo
běžné zvláště na dědině, ale těsnější styky nebyly, spíš ochladly. Měl dost nešťastnou povahu. Patrně bylo jeho velkou starostí, aby neztratil na vážnosti
člověka z města…“
Podle Přihlášky k trvalému pobytu se Josef Hrazdira, jinak pokladník v. v. (tedy na odpočinku) přistěhoval do Šebetova 30. 10. 1933. Jeho
novým domovem se stala vilka čp. 136 naproti Černé bráně, která však nepatřila jemu, nýbrž jeho družce Anně Zborkové. A zde se na okamžik
zastavme a povězme si něco málo ze soukromí Josefa Hrazdiry.
K prvnímu manželství Josefa Hrazdiry se mi zatím nic bližšího zjistit nepodařilo. Po příchodu do Šebetova byl už rozvedený, přičemž jeho
družkou byla již zmíněná - uvádí se vdova - Anna Zborková. Ta také v říjnu 1932 koupila od manželů Růženy a Eduarda Hrazdirových z čp. 6 (obchodník
Eduard Hrazdira byl Josefovým bratrancem) za 3200,- Kč parcelu čs. 855/1 na „Mezi“ proti Černé bráně. Počátkem května 1933 požádala Anna
Zborková zdejší Obecní radu o stavební povolení. Ke dni 21. 5. proběhlo na místě komisionelní šetření. Nikdo z přítomných zástupců obce ani majitelů
sousedících pozemků neměl k záměru Anny Zborkové připomínky, proto mohlo být započato s pracemi. Dlužno ještě podotknout, že stavební plány
vyhotovila „Stavební kancelář Josefa Hronka“ z Boskovic: suterén domku byl celý podsklepený, v přízemí se nacházel byt o třech místnostech, dále
poměrně velká obývací kuchyně a soc. zázemí, v podkroví pak jeden menší pokoj. K jižní a západní straně domu přiléhala dřevěná pavlač s čtvercovou
verandou, která sloužila jako letní malířův atelier.
V dubnu 1936 sepsala Anna Zborková testament, v němž dům odkázala Josefu Hrazdirovi. O dva roky později, 10. 3. 1938 zemřela v Zemské
nemocnici v Brně na selhání ledvin. Bylo jí necelých 59 roků. Ještě doplním, že za svobodna se jmenovala Wurmová a pocházela z Brna.
Někdy na jaře 1951 se Josef Hrazdira oženil s Julií Uhlířovou (*20. 5. 1892 Velká Bíteš) z Brna. Manželé bydleli na čp. 136 až do r. 1959,
kdy 14. 8. Josef Hrazdira umírá, aniž by z některého ze svých předešlých vztahů zanechal potomky. V květnu 1961 vdova Julie Hrazdirová prodává
dům čp. 136 manželům Věře a Antonínu Polákovým.
Josef Hrazdira byl všestranně nadaný malíř. Často zobrazoval různá zátiší s květinami či ovocem, dále se věnoval krajinomalbě a rozhodně se
nezastavil ani před portrétováním. Maloval na plátno či lepenku a nejvíce používal olejové barvy. Troufnu si říci, že s obrazy Josefa Hrazdiry bychom
se ještě dnes setkali v nejedné zdejší domácnosti. V knihovně na Obecním úřadě pak visí jeho reprodukce obrazu akad. malíře Václava Brožíka
„Zvolení Jiřího z Poděbrad českým králem“, kterou namaloval v r. 1912.

květen 2019
V r. 1966 odešel Alois Jakubec do důchodu a nějakou dobu pracoval jako vrátný na zdejší pile. Zemřel v boskovické nemocnici 31. 8. 1983.

Alois Jakubec - malíř
Alois Jakubec se především věnoval krajinomalbě, přičemž pro inspiraci nemusel chodit daleko. Vděčným tématem se mu stala okolní příroda,
lesy a louky. V dlouhém bílém plášti umazaném od barev, v rukou malířský stojan a paletu vyrážel
častokrát na pastviny nad Kapouňata, odkud se mu nabízely neopakovatelné výhledy na Šebetov,
na zámek, zámecký park a také na kapli sv. Anny, která patřila k jeho nejzamilovanějším námětům.
Rád také navštěvoval malebné Pilské údolí s říčkou Bělou. - To vše přes léto. V zimě - jak bylo jeho
zvykem - si malířské potřeby rozprostřel v kuchyni a za vyžádaného klidu se pustil do malování zátiší
s nejrůznějšími květinami či do ztvárnění krajinek podle předlohy z pohlednic. V menší míře maloval
rovněž domácí zvířata včetně pasoucích se oveček na okolních pastvinách. Posledním, již
nedokončeným obrázkem Aloise Jakubce byla hrající si koťata. Obraz později domaloval jeho syn
Alois.
Alois Jakubec maloval nejen pro radost sobě, ale i na zakázku pro široké okolí. Svá plátna
měl vystavená doma ve světnici.
Mezi blízké přátele Aloise Jakubce patřili akadem. malíř František Řehořek z Kořence
a malíř Pavel Bačovský z Boskovic. (Od malíře Pavla Bačovského visí v kanceláři Obecního úřadu
rozměrné plátno „Pohled na Šebetov“.) Z významných českých malířů a ilustrátorů měl Alois
Jakubec v oblibě Adolfa Kašpara, Mikuláše Alše a Alfonse Muchy.
Vedle malování se Alois Jakubec rovněž zabýval restaurováním obrazů a soch. Největší
pozornost věnoval kapli sv. Anny, o kterou se rovněž staral jako kostelník. Nejenže zrestauroval
tamější obraz sv. Anny či systematicky opravoval okenní vitráže, nýbrž kolem r. 1973 se pustil i do
poměrně rozsáhlé obnovy výmalby klenby, s čímž však záhy vyslovil nesouhlas Památkový ústav.
(Více k tomuto tématu viz Zpravodaj VIII/2016.) Z dalších restaurátorských počinů Aloise Jakubce si
například připomeňme opravy soch v knínickém kostele, opravu sochy sv. Otýlie ve stejnojmenné kapličce u Boskovic či práce v kostele v Křenově.
Alois Jakubec se také podílel na opravách výmalby zdejší zámecké kaple a zámeckých prostor vůbec.

Alois Jakubec a místní spolky
Malování zdaleka nepatřilo k jediným zálibám Aloise Jakubce. Jeho velkou láskou bylo rovněž ochotnické divadlo. Stal se zakládajícím členem
zdejšího divadelního spolku, kde se poté angažoval nejen jako herec, ale také jako nápověda, maskér a pochopitelně i jako malíř divadelních kulis.
Z řady rolí, které Alois Jakubec ztvárnil, si připomeňme hned tu první, s níž se nově založený divadelní spolek uvedl v prosinci 1953. Šlo o hlavní
postavu nerudného Kohouta v divadelní veselohře Poslední muž. V následujících letech si Alois Jakubec zahrál tu větší, tu menší roli v téměř v každé
z nastudovaných her.
K dalším zálibám Aloise Jakubce patřilo včelaření, kterému se začal věnovat už brzy po svém příchodu do Šebetova. Stal se jedním z prvních
deseti šebetovských včelařů, kteří po r. 1920 vstoupili do Československého svazu včelařů a přátel v Knínicích. Později zastával místo důvěrníka
spolku. - Alois Jakubec vlastnil asi pět včelstev, přičemž úly měl rozestavěny na nevelké zahradě svého domku, později na sadě nad koupalištěm.
O dalších několik včelstev se staral řádovým sestrám na zámku.

Alois Jakubec ve vzpomínkách své vnučky
O Aloisi Jakubcovi lze bez nadsázky říci, že malířství - ať již v jakékoliv podobě - bylo jeho celoživotní náplní, celoživotní láskou. Nejenže se
vyučil malířem pokojů a tuto práci vykonával po celý svůj profesní život, ve chvílích volna se rovněž věnoval malování obrazů, dále restauroval církevní
sochy a nástěnné malby, stál za zrodem kulis pro zdejší divadelní spolek, maloval herbáře … zkrátka, bylo toho hodně, co díky svému nadání dokázal.
Alois Jakubec se narodil 9. 2. 1907 na Kořenci čp. 12. Byl prostřední ze tří synů (*1902 Antonín, *1911 Josef) domkaře Josefa Jakubce a jeho
manželky Anny roz. Žilkové z Okrouhlé.
Dětství Aloise Jakubce nepatřilo zrovna k těm nejšťastnějším obdobím jeho života. Otec Josef Jakubec odešel do I. sv. války, kde 2. 7. 1915
padl na ruské frontě severně od obce Borów nedaleko Kraśniku (Lublinské vojvodství, Polsko). O dva roky později 7. 8. 1917 zemřela na srdeční vadu
ve stáří čtyřiceti roků i matka Anna Jakubcová. Ze tří chlapců se tak naráz stali sirotci, o které se v následujících letech starala mladší sestra jejich
matky, sotva dvacetiletá Marie Žilková. V rodném domku s nimi žil i další z matčiných sourozenců, bratr Tomáš, který se živil jako krejčí. Zřejmě to
přivedlo oba Aloisovy bratry k rozhodnutí vyučit se krejčovskému řemeslu. V pozdějších letech bydleli se svými rodinami v Krasicích u Prostějova.
Alois Jakubec si vzhledem ke své zálibě v malování zvolil jinou cestu. Vyučil se malířem pokojů, bohužel není známo u kterého mistra, a někdy
před r. 1929 si našel podnájem u manželů Brabcových v Šebetově čp. 88. Zde se také seznámil se svou budoucí manželkou, švadlenou Annou Veselou
(*25. 6. 1905 - †1975), která pocházela ze sousedního domku čp. 83 a byla dcerou panského nádeníka Ludvíka Veselého a jeho ženy Anny roz.
Krajíčkové z Knínic.
Alois Jakubec a Anna Veselá se vzali 10. 9. 1929 v brněnském kostele u sv. Tomáše. Po svatbě bydleli v Annině rodném domku. O dva roky
později jim Ludvík a Anna Veselí domek předali, přičemž vypořádali i mladší dceru Marii (Annin jediný sourozenec), která se v r. 1934 provdala za
zedníka Františka Hofmana z Boskovic. Hofmanovi měli jediného syna Ladislava, který se vyučil stolařem a zůstal svobodný. V pol. 50. let si Hofmanovi
postavili domek na ul. Mánesova v Boskovicích.
Manželům Aloisi a Anně Jakubcovým se narodili dva synové. Prvorozený Alois (*21. 7. 1930 - †2013 ) bydlel v Boskovicích, pracoval jako
kontrolor v Minervě, byl ženatý a měl syna Petra. Po svém otci zdědil malířské nadání - malování obrazů bylo jeho velkým koníčkem stejně jako hra
na housle v boskovických orchestrech (divadelní, Minerva, SKP atd.)
Ludvík (*20. 7. 1932 - †30. 6. 2003), mladší ze synů manželů Jakubcových vystudoval vojenské gymnázium v Moravské Třebové. Poté odešel
studovat Vojenskou vysokou školu leteckou na Slovensko, kterou však kvůli vážnému zranění nohy nedokončil. Nabídnutou práci v kanceláři odmítl,
vrátil se zpět do rodného Šebetova a vyučil se pánským krejčím u krejčovského mistra Mikuše ve Vanovicích. Až do svého odchodu do invalid.
důchodu na poč. 80. let pracoval v žehlírně boskovického Krasu. K velkým zálibám Ludvíka Jakubce náležela hra na trumpetu, s níž dlouhá léta
vystupoval v orchestru Šamoťanka při MŠLZ Velké Opatovice. Rovněž patřil k nadšeným divadelním ochotníkům: se svou manželkou Olgou
byli zakládajícími členy zdejšího divadelního spolku, v němž odehráli řadu předních rolí. Po svém otci zdědil Ludvík Jakubec také lásku ke včelám,
které pěstoval na sadě nad koupalištěm. V květnu 1956 se Ludvík Jakubec oženil s Olgou Šimkovou z Cetkovic. Manželé zpočátku bydleli u rodičů na
čp. 83, v r. 1963 si pak koupili domek čp. 97. Narodila se jim dcera Olga.
Alois Jakubec - jak již bylo řečeno - se vyučil malířem pokojů a tomuto řemeslu se věnoval celý svůj život. Zpočátku měl vlastní živnost,
po jejím zrušení někdy v pol. 50. let, se stal zaměstnancem drobné provozovny Malířství-natěračství při zdejším MNV. Myslím, že nebylo v Šebetově
domácnosti, kterou by Alois Jakubec se svými štaflemi - na kterých mimochodem dokázal bravurně chodit - nenavštívil. Na stěny pokojů maloval
květinové vzory, nejrůznější geometrické obrazce a pochopitelně disponoval i celou škálou válečků podle toho, jaký vzorek byl právě moderní.

„Děda byl především velký šprýmař.“ vzpomíná paní Olga Dokoupilová. „Stále vymýšlel různé humorné situace. Tak například cvičil kohouta
na - jak sám říkal - kohoutí zápasy. Věčně podrážděné zvíře potom útočilo na každého, koho jen zahlédlo, čímž se děda na rozdíl od zbytku rodiny
nesmírně bavil. Ještě si vzpomínám na kozu Alenku, které děda - když ji s panem Mazalem vezli na vlečce ke kozlovi do Světlé - nikdy nezapomněl
uvázat na hlavu pestrobarevný šátek. Lidé se pak za nimi ohlíželi a smáli se tomu…
K dědovi a babičce jsem jako malá chodila na návštěvu často už proto, že bydleli kousek od našich. Zatímco babička se starala o domácnost
a drobné hospodářství, dědu jsem nenašla jinak než u malířského stojanu. To však neznamená, že by si na mne neudělal čas. Společně jsme chodili do
Obory, ke kapličce nebo do lesa nad chaty, kde jsme sbírali hřiby a různé bylinky. K našim oblíbeným zastávkám patřilo také Mořské oko, tůňka v lese
nad Oborou. Děda vždy vzpomínal, jak zde ještě za první republiky hráli kníničtí ochotníci divadelní hru o Jánošíkovi, nebo mi vyprávěl pověst
o formanovi, kterého do Mořského oka stáhl i s koňmi spodní vír. Také ráda vzpomínám na společný výlet na pouť do Jaroměřic, kde mi děda nikdy
neopomněl koupit něco sladkého.
Děda vlastnil velkou sbírku knížek o malování, ve kterých jsem si často a ráda listovala. Vedle klasické literatury jako Jirásek nebo Němcová
měl rád poezii. Sám skládal básničky a nejrůznější gratulace, miloval divadlo, balet a kino. Měl spoustu knížek o včelách a mimo to ho rovněž nesmírně
zajímal lékařský obor. Z vyprávění vím, že na vojně sloužil u sanity, kde získal jisté medicínské znalosti. V dalších letech se medicíně věnoval jako
samouk a to až do té míry, že dokázal ošetřit různá drobná zranění či zašít ránu. Vřelé přátelství udržoval se zdejším obvodním lékařem Mikulou.
Děda byl velmi společenský, miloval dobré jídlo, občas si zapálil doutník, což bylo na vesnici poněkud neobvyklé a nikdy jej neopouštěla dobrá
nálada. Ráda na něho vzpomínám.“

Za vzpomínky i fotografie, které jsou součástí dnešní přílohy, děkuji paní Magdaleně Sedlákové (Eugen Sedlák), paní Mgr. Elišce Kleniwové
(Josef Hrazdira) a paní Olze Dokoupilové (Alois Jakubec).

V další příloze Zpravodaje nahlédneme do zápisů ze schůzí zdejší Obecní rady z let 1928-52.

Na základě archivních dokumentů a vzpomínek pamětníků zpracovala Miroslava Boháčková, 679 35 Šebetov 72,
tel. 724 275 143, e-mail: bohackova.mirka@seznam.cz.

